
ZPRÁVY Z RADNICE

Investiční akce
II/362 Průtah – 2. etapa
Přes deštivý průběh závěru měsíce května 
probíhaly práce na uzavřené ulici Rovečín-
ské podle harmonogramu. Úsek hlavního 
řadu kanalizace, který byl určen k výměně, 

projekt a rozpočet chodníků z  programu 
IROP EU nepočítal  s napojením chodní-
ku na ulici Trpínskou, byly přiobjednány  
i opravy dosud nevelké trasy neopravené-
ho chodníku na křižovatce k výchovnému 
ústavu a dále bylo rozhodnuto o rozšíření 
dlážděné plochy u školy nejen na chodní-
ku, ale i v prostoru před vchodem do školy. 
Po odsouhlasení způsobu řešení místa pro 
přecházení dětí u školy bude nově stavebně 
upravena také chodecká trasa mezi oběma 
chodníky na ulici Hliníky. To vše, stejně 
jako výměna obrub u vozovky na ulici Hli-
níky a Veselské mimo chodníky, bude řeše-
no jako samostatná stavební akce.

Podpora spolkového života
Rada města Olešnice na základě podaných 
žádostí do grantového systému města roz-
hodla o udělení dotací veřejnoprávními 
smlouvami žadatelům z  řad olešnických 
spolků. Protože spolky jsou nositelem kul-
turního a společenského života v Olešnici, 
schválilo zastupitelstvo města v  rozpočtu 
na rok 2019 částku 500 tis. Kč do granto-
vého systému města. Protože dle tohoto 
dotačního programu rozděluje rada města 
dotace do výše 50 tisíc Kč, a to do konce 
května, rozhodla rada města o přidělení 
dotací žadatelům. Žádosti byly posuzovány 
transparentně podle kritérií podílu spolků 
na kulturním a spolkovém životě města. 
Podpořeny primárně byly spolky podle 
toho, zda vychovávají jako své členy děti 

je takřka dokončen. Průběžně byly insta-
lovány i kanalizační přípojky k domům. U 
domů, vedle kterých budou nové chodníky, 
je vkládána ke zdem hydroizolační folie. 
S čím ovšem projektant nepočítal a nemohl 
s ohledem na ČSN (normy) počítat, je stav 
plynovodu a jeho nedostatečné uložení. 
Před vlastním položením podkladových 
vrstev, po uložení všech kanalizačních  
a vodovodních přípojek a silničních vpustí, 
bude nutné tento stav technicky a stavebně 
vyřešit ze strany správce této sítě. 
V  úseku lékařské středisko – škrobárna 
byly položeny kabely veřejného osvětlení 
při budoucím chodníku, včetně uličky na 
Moravskou stranu. V  tělese silnice jsou 
zpevňovány neúnosné krajnice. Práce bu-
dou pokračovat dle harmonogramu v mě-
síci červnu, kdy bude také rozhodnuto  
o řešení oprav plynovodu.

Chodníky k MŠ a ZŠ
Práce na chodnících plánované s  ukon-
čením v závěru června jsou dokončeny 
na chodníku na ulici Veselské k  mateřské 
škole a rozpracované na chodníku v  uli-
ci Hliníky. V  této ulici došlo ke zdržení, 
když bylo nutné zjistit průběh kanalizace 
pod chodníkem, kde byly v minulosti (při 
budování plynovodu), zaslepeny a zasy-
pány šachty. Po kamerových zkouškách 
byla trasa vytyčena a kanalizace zpřístup-
něna novými šachtami. Takto již mohou 
práce na chodnících pokračovat. Protože 
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KNIHOVNA
Květen s Motýlky
Květnová beseda začínala takto: „Svezli jste 
se někdy parníkem nebo alespoň malou lo-
dičkou? Ano? A víte, že existuje parníček, 
který má na boku nápis mořská mateřská 
škola a pluje si po moři? Ne? Tak to si dnes 
o té školičce přečteme a společně se naučí-
me parník namalovat“.

A jak se to dětem povedlo? Můžete se do 
knihovny přijít podívat a zhodnotit sami. 

  knihovnice

ŠKOLSTVÍ

Berušky v papučkách
Dne 16. 4. 2019 přijeli zástupci i vedení fir-
my www.barefoot-botky.cz, kteří přivezli 
nabídku papuček (barevné vzory, kombi-
nace, různé velikosti) a měřili dětem nožič-
ky, aby vybrali správnou velikost pro kaž-
dého. Při měření vyšlo najevo, že mnoho 
dětí nosí nevhodnou obuv.
Potěšilo nás, že na tuto akci přijal pozvání 
a zúčastnil se i starosta města PaedDr. Zde-
něk Peša, kterému tato návštěva jistě zpří-
jemnila jeho každodenní práci.
Nemalou radost sdílel i Vladimír Hél, zá-
stupce statutárního orgánu, kterého okouz-
lila především barevnost papuček. 
Velké poděkování vyjádřili i rodiče, kteří 
od začátku spolupracovali a podpořili ce-
lou soutěž.
6. května byla soutěž zakončena, všechny 
děti obuly nové papučky.

KULTURA 
III. velké gulášové odpoledne
V sobotu 25. května se uskutečnilo setkání 
místních zaměstnavatelů a veřejnosti při 
příležitosti konání III. velkého gulášového 
odpoledne. Tato akce konaná městem, ve 
spolupráci řeznictvím F. Šutery, byla jako 
společenská akce, která na jaře otevírá se-
zónu kulturních akcí na zahradě KD, hojně 

kovat všem voličům, kteří k  volbám přišli  
a dali najevo, že se chtějí podílet svým hla-
sem na budoucnosti své, svých dětí a vnuků.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

 
Matrika
Narození březen 2019
Jindřich Kubíček

Narození květen 2019
Filip Šenkýř

Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea květen 2019
Jaroslava Kaldová
Eliška Neumannová
Miloš Moravec
Marie Tůmová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Sňatky květen 2019
Veronika Valachová a Adis Imamović
Eva Tůmová a Luboš Dvořáček

Novomanželům na společné cestě přejeme 
hodně štěstí a tolerance!

Smaragdová svatba - 55 let společného života
Věra a Bohumil Novotní

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí duben 2019
Marie Motyčková

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

a mládež, zda organizují akci pro širokou 
veřejnost bez zisku, zda organizují akce 
zaměřené pro děti a mládež při zapojení 
široké veřejnosti. Dalšími důvody podpo-
ry hodnými zřetele byla organizace plesů, 
spolupráce s městem a ostatními spolky na 
organizaci kulturních akcí, organizace akcí 
pro vlastní členy a podpora akcí pro seni-
ory a zdravotně postižené. Zastupitelstvu 
města bude předložen návrh podpory MC 
Hastrmánek k  úhradě nájmu prostor ma-
teřského centra a jeho činnosti (81 tis. Kč) 
a FC Olešnice pak návrh na dotaci údržby 
fotbalového hřiště a podpory mládeže (107 
tis. Kč).
Dotace spolkům schválila rada města ná-
sledovně: TJ Sokol 18 tis. Kč, T.O. Zmijáci 
23 tis. Kč, Orel 35 tis. Kč, Včelaři 8 tis. Kč, 
Rodičovský spolek 28 tis. Kč, SDH (hasiči) 
40 tis. Kč, STP Olešnice 10 tis. Kč, ČSCH 
(chovatelé) 30 tis. Kč, ŘK farnost 23 tis. Kč, 
MRS (rybáři) 25 tis. Kč, Spolek přátel piva 
28 tis. Kč, Farní sbor ČCE 13 tis. Kč, Spolek 
(na) Moll 21 tis. Kč, Bami 10 tis. Kč. 

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května se konaly také 
v Olešnici volby do Evropského parlamen-
tu. Tentokrát se těšily většímu zájmu voli-
čů než před pěti lety. K volbám přišlo 441 
voličů, což při 1  383 voličích zapsaných  
v  seznamu znamenalo 31,89% účast. Plat-
ných hlasů pak bylo 436. Pokud byly volby 
do Evropského parlamentu také odrazem 
vyjádření názoru na vládu (ANO 2011, 
ČSSD s  podporou KSČM), jak se o těchto 
volbách vyjádřil prezident, či řada politolo-
gů, pak je výsledek voleb v Olešnici zajímavý 
i z tohoto pohledu. Chtěl bych tímto podě-
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Název strany
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká pirátská strana
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Koalice STAN, TOP 09
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
Vědci pro Českou republiku
Moravané
ANO, vytrollíme europarlament
Demokratická strana zelených
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
Koalice Soukromníci, NEZ
Koalice Rozumní, ND
HLAS
Agrární demokratická strana
Pro Česko
Moravské zemské hnutí

Celkem hlasů
136
62
62
41
40
28
21
10
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1

2014
180
13
18
6

31
10
3

19

 %
31,19
14,22
14,22

9,4
9,17
6,42
4,81
2,29
1,37
1,14
0,91
0,91
0,68
0,68
0,68
0,45
0,45
0,45
0,22
0,22

2019
136
62
62
41
40
28
21
10

Porovnání počtu hlasů ve volbách do 
Evropského parlamentu
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká pirátská strana
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Koalice STAN, TOP 09
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019



Zastoupeny byly všechny kategorie od nej-
mladších běžců, kteří své výkony předvedli 
na travnatém prostranství u mlékárny, až 
po ostřílené znalce terénu, kteří se vydali 
do hloubi místního lesoparku. 
Do Olešnice celkem přijelo 16 orelských 
jednot, včetně příchozích, sama místní jed-
nota vyslala 41 závodníků, z nichž celkem 9 
se umístilo na stupních vítězů. 
Celé setkání probíhalo v příjemné atmosfé-
ře a obešlo se bez zranění. Na závěr je třeba 
poděkovat radě města za podporu, sponzo-
rům za ceny pro vítěze, SDH Olešnice ne-
jen za poskytnutí prostor hasičárny, panu 
Jaroslavu Ostrému, který nás provázel ce-
lou akcí a v neposlední řadě také organizá-
torům, pomocníkům a všem závodníkům. 

Za jednotu Orla Eliška Kánská

navštívena. Přes tři sta návštěvníků neod-
radil ani déšť, který se po zahájení na chvíli 
spustil. Pořadatelé tentokrát s  potěšením 
mohli konstatovat, že v osmi kotlících ne-
byl špatný guláš. Naopak, všechna soutěžní 
družstva dala do přípravy kromě vlastních 
ingrediencí i kus kuchařského umění hod-
ného profesionálů. 
Vítězství družstva Ski-areálu v divácké sou-
těži je pro toto družstvo jistě příjemným 
zjištěním, nicméně výhrou pro všechny 
zúčastněné bylo, že v  kotlících už za ne-

celé dvě hodiny nezbyla ani jediná porce  
a mnozí návštěvníci i soutěžící se pak dojí-
dali nesoutěžním gulášem z řeznictví Šute-
ra. Poděkování patří soutěžním družstvům, 
ve kterých bylo často zastoupeno vedení fi-
rem. Byly to: VSP Group, Agroservis Sedlá-
ček, Ski-areál, K-Net, ZŠ a MŠ, VÚM a OU, 
Město Olešnice a Řeznictví Šutera. K  po-
slechu i tanci zahrála Kunštátská dechovka. 
Soutěžící firmy a VÚM poskytly do tombo-
ly divákům zajímavé ceny. 

SPORT
Dvacátý ročník Memoriálu prof. Benáčka
Třetí květnová sobota patřila tradiční akci 
pořádané olešnickými Orly. Na jubilejní 
ročník přespolního běhu letos přijelo 148 
účastníků, které doprovázely a povzbuzo-
valy jejich rodiny, takže před místní hasič-
skou zbrojnicí se sešla rozmanitá společ-
nost sportovních nadšenců. Zavítali sem 
také hosté, jejichž účast je rovněž tradicí: 
Stanislav Juránek a Zdeněk Peša.
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ORGANIZACE
 

T. O. Zmijáci

Město Olešnice, SDH

Farní sbor ČCE

Svaz těl. postižených

Rybářský spolek

Zš Olešnice

Spolek přátel piva

 
Komise, spolky, ŠK

Farní sbor ČCE

SDH Olešnice

Rybářský spolek

Kinematograf Čadíci

Spolek přátel piva

Farní sbor ČCE

  
Olešnice

FC Olešnice

Český svaz chovatelů

Včelaři

Rybářský spolek

Spolek přátel piva

Rybářský spolek

MÍSTO KONÁNÍ 

Zahrada KD

Hradisko Louka

Evangelický kostel

Rybník Sekera

Sál KD

Zahrada KD

 
Zahrada KD

Evangelický kostel

U hasičárny

Rybník Sekera

Náměstí

Zahrada KD

Evangelický kostel

  
Olešnice, sál KD

Zahrada KD

Areál chovatelů

Tržnice

Rybník Sekera

Zahrada KD

Rybník Jericho

AKCE
 

Olešnická kytka - 34. ročník

Výšlap na Hradisko

Koncert Brněnského ekumen. pěveckého sboru

Zájezd - Náměšť na Hané

Dětské rybářské závody

Konec školního roku

Taneční zábava - Oldies party

Pivní slavnosti

Varhanní koncert - Jaroslava Filipová

Soutěž starých pánů, ml. žen a mužů od 14. hod.

Chytání ryb pro veřejnost od 8. hod.

Letní kino

Taneční zábava - Půlení léta

Varhanní koncert se sólovým zpěvem 

Pouť, výstava obrazů

Pouťové zábavy

Výstava drobného zvířectva

Tombola, perníčky, medovina, výstavka

Chytání ryb pro veřejnost

Olešnické dožínky

Tradiční rybářské závody pro dospělé

RŮZNÉ

Tikcketportal
Oznamujeme občanům, že je nově mož-
nost v CA k&m tour nám. Míru 25 zakou-
pit vstupenky přes "Ticketportal". Nabídku 
o pořádaných akcích (divadla, koncerty, 
festivaly, sport) najdete na webových strán-
kách www.ticketportal.cz.
Otevřeno: úterý až pátek od 9 do 16 hodin.

Za k&m tour 
Marcela Hamerská

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 11. 
a 25. června. 

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Křtěnov
Zveme všechny naše příznivce 
na první prázdninový víkend na 
ZAČÁTEK KŘTĚNOVSKÉHO LÉTA:
PÁTEK 28.6. 2019
V 19 hodin DIVADLO s názvem: ZASE TI 
TUPITELÉ  - divadelní spolek BLAŽENY 
z  Horního Poříčí nás tentokrát nechá na-
hlédnout do jednání zastupitelstva jedné 
malé obce.
SOBOTA 29.6.2019
V  18 hodin mše sv. ke cti svatých Petra  
a Pavla 

Ve 20 hodin LETNÍ PLES -  k tanci a posle-
chu hraje hudba LA CLASSIC z Lažan
NEDĚLE  30.6. 2019  
Ve 14 hodin dětský den, tentokrát pod ná-
zvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY – na 
děti, ale i dospělé se těší pohádkové bytosti 
a skupina historického šermu. Děti jsou ví-
tány v pohádkových kostýmech. O zábavu 
nebude nouze.

Všechny akce se konají v  areálu hřiště ve 
Křtěnově. Jako tradičně je po celý víkend 
pro Vás připravena výborná kuchyně a ob-
čerstvení.

PŘIJĎTE po nové silnici a novém chodní-
ku až na hřiště. TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!!

Obec Křtěnov a SDH Křtěnov
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2019

(AKCE POŘÁDANÉ VE MĚSTĚ, AKCE PODPOROVANÉ GRANTOVÝM SYSTÉMEM)

MĚSÍC ORGANIZACE MÍSTO KONÁNÍAKCE


